Del 18 de desembre de 2014
al 30 de gener de 2015
INAUGURACIÓ:
Dijous, 18 de desembre, a les 19.30 h

Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Telèfon: 93 338 13 96
Fax: 93 260 04 66
cultura.museu@l-h.cat
www.museul-h.cat
Horari de visita de les exposicions:
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h
Els dilluns i festius, tancat
Entrada gratuïta

Més informació:
Pàgina web: http://www.museul-h.cat

Dipòsit Legal: B.00000-2014
B.4135-2014

Facebook: https://www.facebook.com/MuseuLH
Twitter: @MuseuLH
Descobreix les nostres exposicions:
Hi col·labora:

L’Hospitalet disposem d’una col·lecció d’art
que, al llarg dels anys, ha anat esdevenint
tot un referent de l’art contemporani català.
En els darrers temps, de la mà del Museu de
L’Hospitalet, volem donar-la a conèixer a la ciutadania, i
en aquesta ocasió ho fem amb la col·laboració del Taller
de Pubilla Kases, que produeix aquesta exposició.
Ceci n’est pas un Sant Roc és una exposició amb la
qual iniciem aquest cicle de Mirades contemporànies
envers la col·lecció d’art del Museu de L’Hospitalet.
La mostra és tot un repte apassionant ja que diversos
artistes internacionals fan una reinterpretació artística
del Retaule de Sant Roc, atribuït al pintor del segle XVI
Jaume Huguet, una obra de referència del fons d’art del
Museu de L’Hospitalet.
L’Hospitalet té una ubicació privilegiada que ens permet
atreure nous consumidors culturals; tenim un destacat
conjunt d’actors culturals amb un ampli reconeixement
i recorregut, i disposem d’un magnífic patrimoni artístic
que volem donar a conèixer. És per a mi tot un plaer
convidar-vos a gaudir-lo.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

eci n’est pas une pipe, de René Magritte, i el
bigoti afegit en una reproducció de la Mona
Lisa per Marcel Duchamp, van proposar en el
seu moment dos jocs irònics que, un des de
la semàntica i el surrealisme i l’altre des d’una certa
aparent actitud d’épater le bourgeois, van qüestionar les
relacions tradicionals entre imatge i paraula, significant
i significat, tradició i modernitat, original i còpia.
Aquests dos antecedents ens són útils per intentar
explicar què ens proposem amb “Mirades contemporànies
envers la col·lecció del Museu de L’Hospitalet”, un seguit
de propostes de les quals Ceci n’est pas un Sant Roc
n’és la primera, i amb les quals ens agradaria implicar
artistes de diversos països en la interpretació d’obres de
la col·lecció d’art del Museu.
Els objectius de mirades contemporànies són diversos,
però es poden reduir al fet de jugar a partir d’una
imatge, implicant el significant i els seus potencials
i diversos significats. Comencem la proposta amb la
reinterpretació d’una obra emblemàtica del Museu, com
és el Retaule de Sant Roc, de Jaume Huguet. Em vaig
enamorar de les obres de Jaume Huguet el primer cop
que les vaig veure al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Em va impressionar l’elegància en la manera de tractar
la línia i el color. Si Josep Pla deia que Catalunya era la
regió més occidental d’Itàlia, jo diria que Jaume Huguet
és el pintor més occidental del segle XV italià.
Per a aquesta ocasió —amb la qual inaugurem el cicle
Mirades contemporànies envers la col·lecció del Museu
de L’Hospitalet— comptem amb l’aportació del treball de
catorze artistes procedents de L’Hospitalet, Barcelona,
Nimes, Montpeller, Köln i Kaunas, als quals agraeixo el
seu treball i la seva generositat a participar en aquest
projecte que, com tot allò que té aparença de joc, inclou
continguts i significats diversos. També vull agrair al
Museu de L’Hospitalet que hagi accedit a participar en
aquest joc facilitant la seva realització des d’un principi.

Agustín Fructuoso

